מבחן מעבדה י''ב- תשס''ד . בי''ס עמל - עמק חרוד.
כוח העילוי. הציפה.
חלק א'. עיון בתיאוריה.   (30נק')
מילון מושגים .
צפיפות:  (מסה סגולית)-  מסה (m) ליחידת הנפח (V) . הסימון : ρ=m/V 

	א) הסבר את משמעות הנתון : צפיפות המים  -   ρ=1000kg/m3 . (5נק')



     ב)הראה כי  צפיפות המים שווה ל-   1 gr/cm3    .  (5נק')


עקרון ארכימדס: על הגוף אשר שרוי בנוזל פועל כוח עילוי השווה למשקל הנוזל הנדחף על ידי הגוף.    file_0.unknown
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     הנוזל, שהגוף דוחף בטבילתו, מחזיר את הכוח השווה למשקלו של הנוזל הנדחף (הפעולה והתגובה) וכך פוחת משקל הגוף אשר שרוי בנוזל.
	בעזרת משקל הקפיץ מודדים את מסת האבן אשר נפחה  cm350. והמשקל מורה על  200 gr   (המדידה כאשר האבן באוויר) . כאשר  האבן שרויה במים:
	חשב את כוח העילוי הפועל על האבן.   (5 נק')




	מצא את הוריית המשקל במים. הסבר.  (5 נק')




תנאי הציפה : 
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נפח החלק המוטבל V.
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    הגוף  בעל  מסה   m  צף בנוזל  בעל הצפיפות ρ, כך שנפח החלק המוטבל V.

מסת המים הנדחים   m' =ρV    .    ראה תרשים א' .

במצב שיווי המשקל מתקיים:
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  גליל  בעל  מסה  m  ורדיוס הבסיס  r   צף בנוזל בעל הצפיפות   ρ, 
כך שעומק החלק המוטבל-  h .  ראה תרשים ב' .
א) הראה כי הכוח העילוי הפועל על הגליל  :file_6.unknown
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  (5 נק')





ב) רשום ביטוי  ההתאמה בין מסת הגליל  m  לבין עומק ההטבלה  בנוזל   h . (5 נק')




   ג
   ב
   א
תרשים ג'. מבט על בסיס המבחנה
חלק ב'. עריכת הניסוי.  (35נק')
	להבעת נפח המים שהמבחנה דוחה בהטבלתה יש למדוד את קוטר הבסיס .סמן בעיגול  את המדידה הנכונה בתרשים ג' :

          א'  ,       ב'  ,         ג'   .  (5 נק')
מדוד  את רדיוס המבחנה : r = ________ 
מדוד  את אורך המבחנה :  H =  _______     (5 נק')
משורה
 עם 
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	השחל סיכות לתוך המבחנה ומדוד את עומק החלק המוטבל בהתאם למספר הסיכות.  מלא את הטבלה. (רשום את יחידות המדידה). (10 נק')


	שרטט גרף שלh  כפונקציה של  N בגיליון אלקטרוני. מדוע יש לצפות לגרף ליניארי ?הסבר.  (10 נק')




	
מתח קו ליניארי והצג את משוואתו. על פי המשוואה, עגל ורשום את הערכים של :

נקודת החיתוך עם הציר  h  : _____________ ,  שיפוע הגרף :_______________ .   (5 נק')
חלק ג'. דיון בממצאים.   (35 נק')
	מה מייצגות נקודות החיתוך  עם הצירים ?

      א) עם הציר  h   ?  (5 נק')



   * ב) עם הציר  N   ?  (5 נק')



מה מייצג  שיפוע הגרף ?  (5 נק')




	על פי הגרף ותשובותיך על הסעיפים הקודמים מצא (הבע חישוב ו- /או הסבר) :

	מספר הסיכות המספיק להטבעת  המבחנה.  (10 נק')





	מסת המבחנה.   (5 נק')






	מסת הסיכה    (5 נק')




בהצלחה!

